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belaj frazoj. D-ro Kuno Buena Ŝalmis la 
kleran deputaton kaj profesoron l-ron Fre
derico Borges kaj la fremdajn esperantis
tojn. tie reprezentitajn de s-ro Tomas Valka. 
Ambaŭ respondis dankante. Poste salutis al 
d-ro Zamenhof d-ro Venancio da Silva kaj 
f-ino Irany Baggi de Araujo en la nomo de 
Virina Klubo.

La honora toasto estis farita de d-ro 
Everardo Backheuser. Finiĝis la festo per 
ia esperantista himno ludita de 1’ mnzik- 
isiinaro de la restoracio.

Jen estas la ĵurnaloj de Rio. kiuj publi
kigis la partecon de d-ro Zamenhof kaj 
parolis pri la vespermanĝo: (t Imparcial, 
Gazeta de Noticias, A Epo cha, .4 Noticia, 
A Tribuna, ('orreio da Manhã, (> Raiz, 
■loma' do Rra,sii, .1 Rua, I nido Posta! kaj 
Gazeta Suburbana.

Je la 15u de 
ran t istoj de Bio < 
kiĝan datrevenon 
vespermanĝo, 
'Rio Branco”

Deoembro lasta la espe
cie .Janeiro festis la nas- 

de d-ro Zamenhof per 
kiu okazis en la restoraci » 
kun la ĉeesto de 30 personoj.

S-ro Odilio Pinto legis la raporton de 
la antaŭa vespermanĝo kaj estis 
raportantino f-ino Irany Baggi de 
Tiu-ĉi kaj la noves; >erantisto s-ro 
Ros dek’amis belajn poeziojn.

D-ro Venancio da Silva faris 
al la klera profesoro kaj verkisto d-ro 
cisco Pinheiro Guimaraes, kiu dankis

elektita
Araujo. 
Flavio

toaston
Eran-

4.a Brazila Kongreso de Geografio
La Ja Brazila Kongreso de Geografio, 

kunveninta en Recife, ĉefurbo de Pernam
buco, de la 7;i ĝis la 18a de Septembro de 
1915, laŭ propono de d-ro José A. Boiteux, 
ĝenerala sekretario de Societo de Geogra
fio de Rio de Janeiro, aprobis unuvoĉe 
deziresprimon de simpatio kaj aplaŭdo al 
Esperanto tiel redaktitan :

"Konsiderinte pri la eksterordinara pro
fito ke, por ta interrilatoj inter li popoloj, 
a' portos la elprenon de hei pa lini) ro interna
cia kaj lafakto ke Esperanto kunigas ĉiajn 
necesajn ecojn por plenumi tiun celon, la 
E Brazila Kongreso 'de Geografio decidas 
elmontri sian simpation por la helpa lingvo 
Esperanto kaj konsili ĝian uzu lon en publi
kaĵoj kaj kongresoj internaciaj.
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lu ie íamos hoje a publicação do 1“ an
no da nossa revista, comando com o auxilio 
e boa vontade de todos os esperantistas bra
sileiros.

Infclizmente tem nos faltado o apoio 
material da maioria dos nossos samidea 
nos e miesmo alguns grupos tecm se (mostra 
do indiferentes ao nosso apeli i. Apezar dis
so a directoria la Brazila Ligo Esperan 
tista não tem poupado esforços para 
tar o desapparecimemo de seu orgã > 
ciai.

Aos socios isolados de B. L. E., 
pos filiados e especialmente ao
Klubo "Esperanto” e ao Virina Klubo 
deixarmos consignados os nossos 
ciimentos.

Pediimos a attenção dos nossos sami- 
deanos para as seguintes disposições do 
Regulamento da B. L. E.:

Os grupos filiados pagam uma (plo
ta annual de, pelo menos cuires-
pondente a seis socios.

Os socios isolados pagato a contri
buição annual de 5$000.

Qualquer socio de grupo filiado pode
rá adherir a B. L. E. pagan Io apenas a 
(piota annual de 2$500.

Não ha joia.
As pessoas (pie remei lerem a impor

tancia de 10$00) são con.-i lera ias soui is da 
B. L. E. e helpabo nantoj.

Todos os sócios recebem gratuitamen
te o "Brazila Esperantisto”.

J •

”Ni semas kaj semas, neniam laeiĝas, 
Pri 1’ tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, miL semoj perdiĝas, 
Ni semas kaj semas konstante".

(Zamenhof.)

H. B. Langille, 
da California; secretario, sr. 1), E. Parrish.

O si-. Robert Colquhoiui agradece a honra de 
sua escolha e apresenta ao Congresso as saudações 
dos esperantistas escocezes, de que é representante. 
E' lido o regulamento do Congresso e annunciada a 
ordem do dia. Em seguida saudam o Congresso: sr*.
E. A. Pochtnikov, pela Russia; senhora D. E. Par
rish, pela Dinamarca; senhonta E. Roberts, pelo Ca
nadá; senhonta I. Av Mc-Cuffrey, pela Esperanta 
Asocio de Norda Ameriko e ]>ela Bostona Esperanto 
Societo; sr. Charles Rui lali, pelo Estado de Was
hington; dr. J. W. Snider. pelo Estado do Ohio; 
sr. \V. U. Chase, pelo Estado de Wisconsin; seniuori- 
ta E. M. Tobey, por Alilwaukee; sr. w. G. Laube,. 
pelo Colorado; professor Langille, pelo Gregon; dr. 
J. W/. Torbett, pelo Texas; sr. A. E. Me-Kee, pela 
Pittsburgh Esperan o Soci.ito; s nho i a Amy I/eavitt, 
pela cidade cie W ashington; senhora Gochenouer, pela 
cidade de Los Angeles; sr. Oç B. Coleman, pela Cle- 
veland Esperanto Societo; sr. H. Peterson, pela 
cidr.de de S. Francisco; senhonta P. O. Jones, pela 
cidade de Kansas City; sr. F, 
de San Leandro; sr. Bv E. Mvers, 
wood City; sr. H. B. Weaver, pela 
mento; dr. Fearn, pela cidade de
F. Griffith*  pela cidade de Santa 
Vinzent, pela cidade de Berkeley; 
liam, e o juiz Daingerfield

O presidente 
sas saudações e 
dos de todas as partes do mua Io, 
prisioneiros da Allemaulia c dos 
landa. Na ausência do si*.  Boirac, presidente da 
Lingva Komitato, o si cretario lê uni resumo do rela- 
torio (r<’sta commLssâo, de acordo com fo documento 
impresso para ser apresentado ao 10° Congresso, em 
Paris. I) cide-se agradecer ao sr. Boirac, e senti- 
mcntal-o pela morte de seu filho.

() secretario Ie uni resumo do relatorio do sr.

c

lente de mecanica na Universidade
1). E. Ĵ

agradece 
Congresso

Sacra- 
sr. G.
A. S.
Gor-

sr.
H.
nome.
as diver-

E. Cornish, pela cidade 
pela cidade Rcd- 
cidade do 
Lakeport;
Rosa;
sr. la

, cm seu proprio 
communion ao Congresso 
desejos de pleno successo, recebi- 

e entre outros dos 
internados na Hol-

Boirac, presidente

011’ Congresso Universal de Esperanto
salan 
aber-
Para

A 23 de Agosto ultimo realizou-se no 
J do Aŭditorio Municipal, em S. Francisco, a 
tura solemne do llo Congresso de Esperanto, 
dirigir os trabalhos, foram aclamados: presidente,
o sr. Robert Colqulioun, delegado official dos espe
rantistas escocezes e da commissão organisadon! do

general Seliert, presidente do Konstatita Komitato 
dos Congressos, de accordo com o imprAsso para ser 
apresentado ao 10° Congresso. E’ approvado o 
relatorio.

Resolve-se mandar uma carta ao dr. Zamenhof, 
auctor do Esperanto, agradecendo o sen philantro- 
pico trabalho, e dando-lhe pesames pela infeliz 
situação da Polonia.

() presidente annuncia (pie podem ser apre- 
.^•ntadas propostas c discussões sobre os meios de 
restalielecer a vida normal do mundo esperantista

1,2° Congresso, (pie se realizará em Copenhague, 
depois da guerra europea; vice-prezidente, professor

dejxiis da guerra.
São apresentados como meios: utilização dos 

bohuins em EsjKn-anto distribuídos pelos governos 
da França da Allemaulia; convite a todos os espe
rantistas para (pie adhirani a l . 1\ A., fortificando 
e ampliando esta associação; pedido de informações

cidr.de
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sobre o estado do movimento das sociedades de todo 
o inundo, remeti idas ao Escriptorio Central de l . 
E. A.? afim de renovar e robustecer as rehaçôcs 
entre essas sociedades.

O presidente coniniuniea (pie a Connnissão Orga
nizadora do Congresso (pie devia se realizar na Escó
cia, iniciou um inquérito sobre o Esperanto nas 
escolas de todo o inundo. Propõe que sejam apre
sentadas medidas para conseguir a introdução do 
Esperanto em todas as escolas. O Congresso decide 
aguardar a terminação da guerra.

E’ lida uma these do dr. I). O. S. Lowell, de
cano da Escola Latina de Roxburv, sobre este as- 
sumpto. O Congresso decide (pie sqa mandada im
primir e fazer larga distribuição.

Não havendo mais propostas, o presidente an- 
nuncia (pie se vai discutir a sede do XII Congresso, 
e apresenta os seguintes convites: por telegram- 
ma, da cidade de Annapolis (Aíarvland); de Cope- 
nhague, insistindo no convite que fez para (pie o 
XII Congresso se realizasse em 191(5, nuus propondo- 
o para depois da guerra. O Congresso decide acceitar 
o convite de Copenhague.

A 28 de Agosto, realizou-se a sessão solemne do 
encerramento do (Ĵongresso.

() sr. Vogelsang, representante da Exposição de
Francisco, pronuncia algumas palavras al hisi vas

aos Congressos de Estranto, e offerecc tros meda
lhas de bronze como lembrança do aetual Congresso. 
Senhonta Mc Caffrey recebe a medalha para a Espe
ranta Asocio de Norda Ameriko; o juiz Daingerfield
para o XI
sr. Parrish

Congresso Universal de Esperanto; e o 
para a Universala Esperanto - Asocio.

() secretario lê os titulos das obras recebidas para 
as tros categorias do Concurso Litterario, que serão 
remettidas ao juiz competente, cujo veredictum será 
publicado no J meril&i Esperantisto.

O presidente convida os presentes para uma. pose 

fotographica, c encerra a sessão.

A impressão geral produzida pelo XI Congresso 
Universal de Esperanto, é a. mais animadora possí
vel, dadas as circunstancias especiaes em que se 
encontra a Europa, e, por contra-choque, todo o 
resto do mundo. Os esperantistas da grande União 
Americana se encarregaram de demonstrar, ã evi
dencia, (pie o Esperanto vive, cresce e floresce.

N. B.

D-ro L. L. Zamenhof

Kun ĝojo, ni fine povas ion komuniki 
pri la sorto de nia majstro kun sia familio. 
En Aŭgusto kaj Septembro, nia adminis
tranto «portis, ke tuta antaŭa Kusa Polujo, 
ne plu havas poŝtirafikon. Sendoj tra Rus
lando kaj Germanujo por Poloj ambaŭ re
venis kun la surskribo : neliverebla.

Lasla numero de "Germana Esperan
tisto" informas, ke D-ro Zamenhof kun sia 
edzino, malgraŭ la malfaciloj rezultintaj el 
la sieĝo kaj okupo de Varsovio per la gei> 
manaj trupoj, restis mi tiu urbo (nuna adre
so ni, Krolewska 41) kaj troviĝas en bona
sanstato. Kelkaj 
na armeo vizitis 
interkomunikado

Esperantistoj el la germa- 
ilin. Oni esperas, ko rekta 
bai laŭ realiĝos.

El London mi ricevis komunikon, ke
pro la danĝero Ie poŝtsendoj, D-ro Zame
nhof ne ankoraŭ forsendis al Anglujo la 
manuskripton de la Esperanto-traduko de 
Ja. Malnova Testamento, kiu ankaŭ esros 
eldonita de la Brita Biblia Societo.

Conforme e praxe seguida nos Congressos de 
Esperanto, as sessões de trabalho foram entremea
das de divertimentos. Houve excursão ao monte Ta-

Zamenhof ankoraŭ

malpais pela estrada de ferro mono-rail; visita ao

ĝisvivu plibonajn tempojn, 
poloj por ĉiam int.er]»aciĝos, 
to m‘ulte povon kontribui.

en kiuj la po
ni kiu Esperan-

Observatorio d’este mont**; passeio no golfo da Cali
fornia. Re preson ton-se a comedia La perfekta kui
ristino por um grupo de esperantistas; recitou-se;

J. L. Brui ja .
cantou-se em Esperanto e em inglez. (El "La Holanda Pioniro )

O concurso de oradores fez brilhante successo. 
tendo o juiz classificado em 1° logar o sr. A. G. 
Baker. Os trabalhos apresentados ao Concurso Lit
terario serão julgados opportunament • pela connnissão 
nomeada.

O dia do Esperanto na Exposição de S. Francis
co constituiu outro successo notável.

CHAVES DE ESPERANTO
CENTO 4$000

Praça 15 de Novembro n. 2
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A — Cu vi konas S-ron E?
B — Ia sinjoro mezkreska, grasa, kun 

maldikaj lipharoj, ĉiam nigre vestita, kiu 
ne volas paroli Esperante?

A — .Jes, tiu sama.
B — Feliĉe, ne...
A — Ne moku min...
B — Mi parolas tre serioze. S-ro 0, ko

nas lin, kaj parolis al mi pri tia strangulo.

A —- Vi eraras, kiam vi diras, ke li 
ne volas paroli Esperante. Li volas, sed 
li ne scias. Eĉ li petis, ke mi instruu lin, 
sed ini ne havas tempon.

—- Conhece o sr. E.?
— Uftn senhor de estatura mediana, 

gordo, de bigodes finos, sempre vestido de 
preto, que não quer falai- Esperanto?

— Sim, esse mesmo.
— Felizmente, mio.
— Não caçoe com migo...
— Falo muito seriamente. O sr:. C. 

coinhece-o, e falou-me a respeito d’esse ex- 
quisitão.

— O senhor está enganado dizendo que 
elle não quer falar Esperanto. Elle quer, 
mas não sabe. Elle atlé me pediu (pie o ensi
nasse, mas não tenho tempo.

PASI AJOJ
FRAGMENTOJ DE FIANCA JURNALO

— Cu ci detruis ĉiujn rozojn.'..? 
Kaj, malgraŭ tio, mi ne kredas cian 

amon.

XVII FL COELHO NETTO

Cis la eniro, kiei se ventego estus blov
inta dum la nokto, senfoliiganto, la belajn 
rozojn blankajn kaj ruĝajn, la gruzo de 1’ 
ĝardeno estis bonodoranta tapiŝo de vel
kiginta] florfolietoj.

Kian bedaŭron mi havis pri la nuda 
rozejo ’

Nek unu rozo. almenaŭ unii, sur kaŝita 
trunketo por ornami kaj parfumi la bele
gan bruston de mia amatino.

Mi rigardadis sentoplene tiun difektadon, 
kiam la rido, kiu ĝojigas mian animon, a- 
noncis la ĉeeston de tiu por kiu mi vivas 
Vidante ŝin. kaptante ŝiajn malgrandajn 
manojn, mi rimarkis, ke ŝi mallevis la oku
lojn.

Tiam, mi demandis al ŝi, montrante la 
disjet itajn florfolietoj]) :

—Kio okazis tie-ĉi? Lumbrila kaj sere
na estis la nokto. Kiaj krudelaj manoj es
tus sen foliigi ntaj tiamaniere la belajn ro
zojn? Ridetante, ŝi etendis al mi la manojn, 
dirante, ruĝiĝinta kaj dolĉa:

— .Jen es'as ; punu ilin...
— Kian malbonon faris al ci la neofen

demaj floroj ?
— Nenian malbonon... Oni diras, ke, 

se oni demandas al la rozo, samtempe sen
foliiganto ĝin. ĉu nia amato ne mensogas, 
la floro respondas, kaj mi... tiel dubas pri 
ci ke, por'konvinki min...

tradukis

SEN RITMAJ KANTOJ

(Raul Pompeia.)

LA VENTRO

La universa altiriĝeco estas formo de 
la egoismo. La ekvilibro de la egoismoj tur- 
niĝadante faras la ordon de 1’ aferoj. Tiel 
ankaŭ estas ĉirkaŭ la homo :

La avida furiozeco de 1' radikoj en
iĝas en la. teron sere.mte la manĝaĵon ; en la 
dikeco de la arbaro la leono persekutas Ja 
antilopon ; je la altaj branĉoj aperas la fru
ktoj. mortigante la florojn. La egoismo volas 
la detruadon. La s -nĉesa soifo de la maro 
provas trinki la riverojn ; la rivero preten
das malplenigi la nubojn ; la nuboj fervore 
deziras ensorbi la oceanon. Kaj la floroj 
senĉese, vivas, kaj vivas la bestoj en la ar
baro. kaj vivas la arbaro mem ; la rivero 
kuras ĉiam. kaj la nubo reaperas ankoraŭ.

Tiu ĉi morta batalado estas la miriga 
pentraĵo de la vivo sur la Tero: tiel. kiel 
la ekvilibro de 1’ avidaj altiriĝecoj de la 
mondoj — trudita interpaco al malamoj — 
estas la paco de 1’ ĉielo. La malsato estas
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fratino f-ino Luna Fortunato, kantis la Inla superega dogmaro. Konsumi estas la le
ĝo. La flamo manĝegas kaj brilas ; la teno 
manĝegas kaj floras; la tigro manĝegas 
kaj amas.

La abismo, plenigita je tagiĝoj, sin nutras 
je centjaro.;. La socia ordo estas ankaŭ la 
eterna ventoturniĝo ĉirkaŭ unu centro. La 
institucioj turniĝas, la hipocritecoj marŝas, 
la statoj pasas, la urboj krias...

La ventro, tiel regnestra kiel diaĵo, pre
zidas kaj grasiĝas.

Tradukis.
Dali ro Santos.

O ESI’EK ANTO

A proposito do anni versarto de 
Zamenhof. inventor do es/te ranido.

Esperanto : esperança de uni idioma 
Que toda gente leia, fale e entenda, 
Seja filho de diristo ou de Mafonia.
I)e Cham, de Sem, oni de Japliet descenda.

Lingua feita a equação, a regra, a axioma, 
Com palavras forjadas de encommenda, 
Que eni Paris faz francez, romano eni Roma 
A quem quer que, ooni gosto, a estude e 

| aprenda.

Lingua que os povos todos irmanisa
E entre as nações destilo * marco e divisa. 
Pois no laço verba! todas se prendem.

Por não falarem lingua tão sonora
E’ que os povos da Europa, eni guerra agoi a, 
Falam todos a uni tempo e não se entendem.

Cvrano & C.
(El "Correio da Maika')

KRONIKO
Acre. — Nia samideano s-ro Benjamin 

de Meilo estas nun direktoro de la publika 
instruado en departemento Alto Acre, kies 
ĉefurbo estas Rio Branco.

Amazonas. — En Ma,naos la jurnalo ”0 
Tempo” publikigis artikolon pri la naskiĝa 
datreveno de d-ro Zamenhof. S ro R. For
tunato;, ano de B. L. E, skribis al ni sciigan
te nin. ke je la 111 de Novembro lernantinoj 
de la lernejo 'Rio Branco”, direktata de lia 

ternacian Marŝon. Tiu ĉi tre plaĉis al la 
granda ĉeestantaro, kiu ‘aplaŭdis fervore’ 
la kantistinojn precipe f-inon Aurilla Dias 
Paredes, kiu ludis la rolon de Esperanto.

31 ara n liao- En s’a raporto prezi altita al
la prezidanto de 1’ ŝtato s-no Domingos Per
digão, direktoro de la Publika Biblioteko, 
parolis pri Esperanto en speciala ĉapitro.

La grupo esperantista "Couto Fernan
des” lestis la datrevenojn de d-ro Zamenhof 
per solena kunveno, dum kiu oni decidis 
la malfermon de tri kursoj de Esperanto en 
la ĉefurbo kaj unu en la urbeto Pinh\pir&. 
Post la kunveno oni deklamis esperantajn 
versaĵojn. La ĵurnaloj "Pacotillia” kaj ”0 
Tempo” parolis pri tiu okazintaĵo kaj tiu ĉi 
publikigis bonan artikolon de s-ro Domingos 
Perdigão, prezidanto de 1’ grupo. Al la es
traro de Brazila Ligo Esperantista sendis la 
grupo gratulan telegramon esperante reda
ktitan.

S-ro Vicente Celestino Ferreira e Sil
va intencas fondi esperantan grupon en 
Caxias. kie li nun loĝas kaj propagandas ni
an lingvon. Bonan sukceson ! — Jen estas 
la nuna estraro de 1’ grupo esperantistaj 
"Couto Fernandes” : Prez — Domingos de 
Cas ro Perdigão ; Ia sek. - .José d’Alencar 
Pereira de Castro; 2a sek. - f-ino Ignefc 
Leal Frazão kaj kas. - Manoel Gomes de/ 
Castro.

Ceará. — En Campo Grande la paro
hestro Pastro Olegario Memoria faras pro
pagandan de Esperanto kaj sciigis nin pri 
la malfermo de kurso en Instituto D. Ma
noel.

Pernambuco.— La 4a Brazila Kongreso 
de Geografio okazinta en Recife voĉdonis 
deziresprimon de aplaŭdo kaj simpatio al 
Esperanto. Gi estis prezentita de la klera, 
esperantisto d-ro José A. Boiteux, ĝenerala 
sekretario de Societo de Geo,grafio de Rio 
de .Janeiro.

"Jornal Pequeno” publikigis grandan 
portreton de d-ro Zamenhof je la tago de 
lia naskiĝa datreveno.

Bahia.— En P ojn ca. kie li nun loĝas, s-ro 
Zozimo Lima daŭrigas la propagandon de 
nia lingvo. — "O Conservador” de Nazareth 
aperigis artikolon de s-ro Flavio Norte pri 
la progresoj de Esperanto.

Sergipe. —- La Publika Biblioteko de 
. fraca/V/ eldonis poŝtkartojn kun peto de 
libroj kaj ĵurnaloj en portugala, franca, 
angla, germana kaj esperanta lingvoj.
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Jen estas la nuna estraro de Esperanto 
Klubo, de Aracajŭ : Prez. — d-ro Alcibia- 
des Corrêa Paes ; vicprez. — f-ino Norma 
Reis; Ia sek. — s-ro Sebastião do Albu
querque; 2a sek - f-ino Cezartina Regis; 
parol. — s-ro Celccino de Oliveira Filho; 
kas. - s-ro Orlando Corrêa Leite; bibi. 
- s-ro Pedro 'Machado ; anstataŭonta. - s-ro 
Luiz Silva kaj konta komitatanoj - sl-roj 
Jardelino Porto kaj Joaquim Luiz de Car
valho.

En Laranjeir/is okazis ekzamenoj de 
Esperanto en la lernejoj direktataj de f-inoj 
Cecilia Curvello de Mendonça kaj Zizinha 
Guimaraes. Prezidis la ekzamenojn d ro Al- 
cibiades Corrêa Paes.

S. Catliarina, — S-ro Abilio Gomes 
publikigis en "A Opinião”, ĵurnalo, kiu ape
nas en Florianopolis, du artikolojn pri la 
helpa lingvo Esperanto.

Rio Grande do Sui. — Finis sian kur
son en la Agronomia Lernejo f-ino Maria 
Eulalia da Costa, kiu kune kun s-”o José 
Pedro Franz kaj f-ino Antoninha Barum 
bone propagandas nian lingvon en Pelotas.

Min as Geraes. — La gazeto de Coim
bra "A Voz da Serra” malfermis esperantan 
fakon.

Mafio Grosso. — S-ro Ezequiel R. de 
Siqueira publikigis en la ĵurnalo de Cui/abá, 
"A Lipa", bonan artikolon pri Esperanto 
kaj malfermis per la kolonoj de tiu ĵurnalo 
kurson de la lingvo intermacia. Ni esperu 
la fruktojn de tiu laboru !

Rio de Janeiro. — "Correio da Manhã”
publikigis lionan artikolon de d-ro Venan
cio da Silvia pri "Esperanto en komerco 
kaj industrio”.

Je la 2;* de Aŭgusto okazis ĝenerala 
kunveno de "Virina Klubo” kaj estis elekti
ta la jena estraro: — Prez. —s-ino Adole 
Duarte Souza ; vicprez. — f-ino Nelly Wa- 
Cheike; t® sek. — f ino Tranv Baggi de 
Aranjo ; 2;| snk. - - f-ino Romancina Cal mon 
kai kas. — s-ino Orizaba Souza Guimaraes*.  
F-ino Julia Fernandes je la nomo de "Viri
na K'ubo’’ donacis monsumon al Brazila
Ligo Esperantista, al "Rifuĝejo N. 
poia" kaj al "Asocio Homenagem 
morin da Irmã Luiza". I) ro Couto 

S». Pom- 
á Mo

Fernan
des. prezidanto de B. L. E dankis la valo
ran donacon. F-ino Trany Baggi de Araujo 
sciigis la klubon pri la malfermo de kurso 
por giai aninoj.

Je la 8*  de Oktobro okazis en Res
toracio "Kio Bnanco”vespermanĝo de licita 
al d-ro José A. Boiteux. aŭtoro de l’ deziros- 

primo de simpatio kaj aplaŭdo al Esperanto 
aprobita de la Ia Brazila Kongreso de Geo
grafio. La toasto al d-ro Boiteux estas fa
rita de d-ro Mello e Souza kaj al d-ro 'Zame
nhof de d-ro Nuno Paena.

■— Brazila Ligo Esperantista faris spe- 
"Internacia Marŝo”, 

, aparinta en 
Brazila Esperant isto. 

1.500 da iliestis dissenditaj al 
Ni jam 

ke en multaj lernejoj la Marŝo

cialan eldonon de la 
de s-ro Eustorgio Wanderlev 
lia lasta numero de 
Ĉirkaŭ 
lernejoj kaj kolegioj en Brazilio, 
eksciis, 
estis kantita, kun granda sukceso.

—"A Trombota” publikigis tradukon de 
Ia letero de 
toj kaj tiun de la artikolo de 
perantist" 
internacia pacinterkonsento".

— En 
vesperaj ĵurnalo’’, aperis bonaj arti- 

"i ~ -------- esperantista”
internacia

sub la titolo

d-ro Zaimenhof al la diploma
"British Esi-, 

La lingvo de la t t

• •"A Bua” kaj "A Noite”, tre lega- 

La momento 
propagando de la

la gvidado<

la kolonoj
la kurso, kiu sub 
Norte aperis en

Poŝta Unuiĝo”. Tiu ĉi gaze-

•»

en la

raj 
koloj titolitaj 
ka j "La intensa 
lingvo".

— Finigis 
de s-ro Flavio 
de la gazeto ”1 
ho ankaŭ publikigis bonajn artikolojn pri 
Esperanto.

— Je la i2!i de Decembro okazis la 22a 
kunveno de "Virina Klubo” ĉe ĝia kasisti
no s-ino Orisaba de Souza Guimaraes, al- 
kiu ales is ĉirkaŭ 100 geesperantistoj. Oni 
kantis, deklamis, ludi- fortpianon kaj dan
cis. Fermis la kunvenon la esperantista 
himno kantita de la aninoj de 1’ klubo.

— Alvenis en Kio 'je la 17a de Decem
bro la esperantistinoj el Sergipe f-inoj Nor
ma Beis, vicprezidantino de Esperanto Klu
bo kaj profesorino de Esperanto 
Normala Lernejo de Aracajŭ kaj Cecilia 
Curvello de Mendonça, profesorino en La
ranjeiras. Je la 15;| de Januaro la geespe
rantistoj de Kio faris specialan kunvenon 
dediĉitan al f-ino Norma Reis. Prezidis la 
kunvenon ing". A. Couto Fernandes, kiu sa
lutis ŝin en la nomo de B. T? E 
de "Brazila Klubo Esperanto 
Nuno Baena kaj 
f-ino Iranv Baggi de 
Reis dankis la ĝentilecon 
deanoj, a' l iu' ŝi deziris revi li okaze de la 

Koiigrt s > de Esperan' i''kazonta en Ara
caju. Poste oni deklamis kelkam poczimjn 
cii portugala franca k a : is inranta lingvoj.

Al la ĉe esti,ntoj Brazili Klubo "Espe
ranto" oferas teon kun biskvitoj. La sek
vintan tagon la du esom-antinoj forveturis 

d. En la momo 
” parolis d-ro 

de "Virina Klubo”, 
Araujo. F-ino Norma, 

de siaj gesami-
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al Aracajú. Bonan vojaĝon !
— Edziĝis niaj gesamideanoj s-ro Or

lando Frederiko kaj f-ino Guiomar de Ar 
ruda Beltrão, ambaŭ distingindaj profeso 
no\j. Koran gratulon !

A. C. F.

O Esperanto no Estrangeiro

nu vos grii- 
valer la nd,

• 9

so os 
belgas 
grupo

Inglaterra. Realizou-se cm Junho, na cida
de de H tmillo/i, o 10°. congresso dos esperantistas 
escocezes. — Em Burnley funccionam 10 cursos com 
mais de 200 alumnos. — Fundaram-se 
l>os em Bristola, Cambridge, Darmon,

RoUberha-m, Bexley IlaeUt, Paignton e Londres. 
Dr. Policji fez conferencias, com grande successo, 
em B elfan t e G lasgo ui sobre "Esperanto e a 
ra". — Funccionam em Londres 9 cursos de 
ranto.

Russia. — Realizou-se em Outubro a 
Jiião geral da "Moskva Societo Esperantista", 
dou-se um grupo cm um gymnasio dessa cidade.

Hollanda. —• Continuam com granda succes- 
cursos abertos no acampamento dos soldados 
internados en Harderivijk. Fundou-se ahi um 
com 7-0 -socios, denominado 'Espero, Paco’, 

Progreso”. — Tem dado excdlente resultado o curso 
de Esperanto por correspondencia destinado aos 
soldados, sob a direcção db sr. .1.. Pastoor. Ate Ju
lho de 1915 eile tinha expedido 157 cartas e cartões 
I k>staes e 1370 imj) rossos,

A licina nii a. — Apezar da guerra 
satisfatório o movimento esperantista. — 
Igwrt ^funccionam 4 cursos, 
de 'Aŭgsburgo abriram-se 2 
com permissão do ministerio. - 
rantes e hotéis de Leipzig 
dapios alem 
Novos cursos 
Frankfurt a O. 

Tpzig, Zr^wvz,
Austria.

nos no
Suissa.

Guer-
Espe-

Ji 
reli • 
Kun

continua 
Em Slut- 

— No gymnasio real 
cursos de Esperanto 
- Os donos de restan-

resolveram uzar nos car
do allemão somente o Esperanto. — 

em Berlim, Ilmenita, Magdebtirgo, 

Plau&n i 1.^ Schwenningen, Lei- 
Brenden e Bamberg.

— Abriu-se um curso com 25 alum- 
campo de concentração de Lim.

O total 
bida c enviada pela U. I\ 
bro de 1914 a Maio de

A maior partie dessa correspondencia

da correspondencia rece- 
A. no periodo de Novem- 
19Io foi de 71652.

ĉ rela
tii a a informações sobre prisioneiros de guerra. 

Hespanha. Realizaram-se os exames dos 
cursos officiacs da Universidade de Barcelona. Nes
ta cidade abriram-se novos cursos e inaugurou-se a 
sede da "Kataluna Esp. Federacio’', a qual pode. 
ser visitada diariamente. — Em Terro#**  e Barcelona 

representaram-se comedias em Esperanto. — Rea- 
lisou-se com grande succasso, em Outubro, na cidade

e v banquete 
da Instrucção

sido feita eni
exames de

a esperantista' 
c intados varios trechos em hes- 
Esperanto. Terminou a encanta- 
hyrnno esperantista, cantado por 
— No importante "Collegio Co

de Rosario, abriu-se um curso de

do Vdaçiova i Geltrii, o 6°. Congresso da "Kataluna 
Esp. Federacio". A sessão solemne de abertura, 
foi presidida pelo prefeito da cida.de 
pelo . epresentaate íficial do Ministro 
Publica.

India. — Bòa propaganda tem
Simla, onde mensalmente realisam-se 
Esperanto.

.Japão. — Alguns literatos japonezes inte- 
/essam-se pelo Esperanto. A "Jonorka Societo" co
lii *çou  a editar uma nova gazeto denominada "Di
ino d. ' 1 Steto”. O novo club de Sakai edita a revis-i 
ia ' Kiigiroi" dedicada ás literaturas franceza a 
esperantista.

Africa. — Si?. Mawbey ubrio um curso em, 
./ohmnnevdniryo com a assistência de 14 alumnos. 
Iniciou-se um novo curso em Natal.

Estados l aidos. — Abriram-se dois cursos 
de Esperanto na Universidade do Estado da Ca-, 
iifomia, em Berkeley. Nesta cidade e em St Fran

cisco existem cursos em escolas publicas.
R. Argentina,. — No dia 27 de Junho reali- 

lisou-se no Teatro Colon, en Baltia Blanca, um festi
val com memo lativo do 2S» anniversario da publi
cação do lo. memorial em Esperanto com assistên
cia de autoridades Consulares e professores de es
colas. Fez-se a distribuição dos diplomas de Esperan
to aos alumnos approvados. Foi levada a scena 
uma comedia intitulada "De sabio a esperantista” 
sendo em seguida 
panhol, italiano e 
dora festa com o 
gentis senhoritas. 
mercia 1 Ibero", 
Esperanto.

Port ligu I. —■ "A Lisbona Esperantista So
cieto" continua a fazer activa c intelligente propa
ganda da lingua auxiliar. Por iniciativa sua come
çaram eni Novembro cursos em tres das principaes 
associações de Lisboa: a Associação de Classes dos 
(«lixeiros, Atheneu Commercial e Universidade Li
vre. "O sr. F.
meinas 
ranto na Guerra 
carros 
tazes de 
estudo ilo Esperanto, 
milhares de impressos com a palavra 
Varias casas 
carta e de 
a lingua internacional Esperanto", 
quim Pinho, membro do 1« grupo de Escoteiros de 
Lisbõa, fez uma viajem a pé á volta de Portugal, 
fazendo propaganda do Esperanto.

O sr. F. Saldanha Carreira fez nas duas pri- 
associações conferencias sobre "O Espe- 

e "O Futuro do Esperanto”. Nos 
eléctricos de Lisboa foram collocados cal

um metro de comprimento convidando ao> 
Nas paredes foram afixados 

"Esperanto'', 
commerciaes já adoptam no papel de 
officio a seguinte legenda: Estudam 

O Sr,. Joa-

F.

cida.de
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Novaj gazetoj ricevitaj

PA( 
dono (6 
Clav St.

1 — Kongresa eli
Redaktejo : 363

IRIKA ESPERO, 
numeroj) 50 sd.
San Francisco California*.  U.S.A,

INSTRUMENTOJN
KAJ ĈIUSPECAJN ILOJN EL EUROPA A' 

AŬ USONAJ FABRIKEJOJ

Bibliografio
Ni ricevis kaj tre dankas:

mondmilito laŭ Ja

por termezuristoj, 
ĥemiistoj, kuracistoj kaj ĉiaj fsi 

aliaj sciencaj kaj teknikaj 
celoj liveras

Servo), Eei>

La terposeda reformo en Izraelo, de 
.1. Dannaschel (Esperam igita de F. Ellcr- 
siek, Berlin. Verlag Deutsche Warie G*.  
ni. b. II. Berlin sw 48, Fiedriclistras.se, 240. 
Germanujo.

La origino de la
publikigaĵoj de la Triple-Entento ŝtatoj, <le 
D-ro Karl Helfferich. Esperantigis Arnold 
Behrendt. Eldonita de Deutscher Esperam 
to Diciis . (Germani Esperanta
no s 59. Germanuja.

Pri Cervantes Zv/</ lia famkonata ĉer
ka "El Qui.jote" eldonita de "Madrida Espe
rantista Grupo". El bohema lingvo traduki
ta de s-ro Kuhlii.

Aĉetu tiun ĉi broŝuron,ĉar la mono 
estas destinita por meu ii bonzan aŭ mann >• 
ran skulptaĵon, per kiuj ia esperantistoj 
honores Cervantes, n. Prezo Sm 0.400.

Korespondado

S RO TIBI R( IO GUILHERME DOS 
SANTOS. Santa ('■asax. 'Slo Sinulo. E. de 
S. / aato, BRAZILIO, deliras korespondi 
per poŝtkarto aŭ letero.

La anoj de GRUPO ESPERANTISTA 
’CO l T() F E R NANI) ESA Kua ('ollares Mo
reira. I lfi, S. Luiz, Maranhão, deziras inter
ŝanĝi poŝtkartojn.

NOTO. Enskribo en ĉi tiu fako kostas 
$400 aŭ 0,20 sm, ĉiufoje. |

Ni akceptas respondkuponojn aŭ trans
pagi lojn de la (ekbanko. 1

• >

TODOS OS VALES POSTAES E REGISTRA
DOS COM VALOR DEVEM SER DIRIGIDOS AO 
SR. E. FELIX TRIBOUILLET, THESOUREIRO 
DA BRAZILA LIGO ESPERANTISTA.

WTHORNE 5TREET, ,Tn

Brocklyn, N. Y., Usono

fi PEDRA DO hflR
Cooperativa. Civil J^redial

Casas em Prestações Razoaveis
O FUTURO DA FAMILIA

Séde:
RIA VISCONDE RIO BRANCO, 463 SOI

-------= NICTHERQY == | 

PEÇAM ESTATUTOS

Livros em Esperanto

Acham-se à venda na Livraria Alves, ,29,-í 
á rua do Ouvidor, 166, na Livraria Gomes aanu 
Pereira, á rua do Ouvidor, 91, na Livraria snm 
Castilho, á Rua S. José, 114 e na casa Braz 1 xsiH 
Lauria, á Rua Gonçalves Dias, /8 ou Avenida sbin 
Rio Branco, 142, diversos livros em Esperanto oíns

Fiedriclistras.se
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